
 
Please let us know of any dietary preferences or food allergies we should be aware of in the preparation of  your meal. *Consuming raw or  

undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.  
All above prices are in Kuwaiti Dinar. 

A LA CARTE BREAKFAST 
 
 
 
 
BREAKFAST MENU 
 
Continental Breakfast, sliced fresh fruits platter 
with your choice of plain yoghurt or fruit yoghurt 
served with a bread basket, butter, honey and 
marmalade orange or grape fruit juice. Tea or freshly 
brewed coffee 
4.600 
 
American Breakfast, two eggs cooked to your 
choice, with veal bacon, chicken sausage, beef 
steak, hash brown potato grilled tomato and sliced 
fresh fruits platter served with a bread basket, butter, 
honey and marmalade orange or grape fruit juice. 
Tea or freshly brewed coffee 
5.200 
 
Arabic Breakfast, two eggs cooked to your choice 
(fried egg or plain omelet), with Labnah, feta cheese, 
olives, foul medames Hommous, moutabel and 
sliced fresh fruits platter 
Served with a bread basket, butter, honey and 
marmalade orange or grape fruit juice. Tea or freshly 
brewed coffee 
5.200 
 
Japanese Breakfast, miso soup, Japanese omelet, 
steamed rice, Japanese pickle, soy sauce and nori 
crusted grilled salmon sliced fresh watermelon and 
Green tea 
5.750 
 
Healthy Breakfast “Fit For You”, egg white omelet 
served with low fat cheddar cheese and low fat 
yoghurt with sliced fresh fruits platter, cereal and 
skimmed milk orange or grape fruit juice 
 5.750 
 

 
 
 
Fried Eggs, cooked the way you like with your 
choice of veal bacon or chicken sausage or beef 
steak served with hash brown potato 
2.900 
 
Build your own omelet with your choice of 
fillings: Cheddar cheese, feta & swiss cheese, 
smoked chicken, veal bacon, chicken sausage, 
sauté onions, mushrooms, brocoli, tomatoes. 
2.900 
 
Plain Omelet served with hash brown potato 
KD 2.300 
 
Waffle with berry compote 
KD 2.900 
 
Pancakes with maple syrup 
KD 2.900 
 
Fruit, plain, or low fat yoghurt 
KD 1.150 
 
Assorted cheese platter 
KD 2.300 
 
Labnah and feta cheese platter 
KD 1.750 
 
Sliced fresh fruit platter 
KD 2.300 
 
Foul medames 
KD 1.750 
 
Hommous 
KD 1.750 
 
Moutabel 
KD 1.750 
 
Cheese or vegetable samosa 
KD 1.750 
 
Cold Cereals: Corn Flakes, Rice Crisps, All 
Bran, frosties, oatmeal served with hot /cold milk 
KD2.300 

  Courtyard by Marriott Hotel, Al-Shuhada Street, Sharq, Kuwait. Telephone : 22997000/22997185 



 

 
 

 
 

 بيض مقلي 
مطهي حسب رغبتك مع اختيارك من اللحم البقري المقدد، نقانق الدجاج، 

 ستيك بقري، أو بطاطا
2.900 

 
:أعد األومليت المفضل لديك مع اختيارك من اآلتي  

جبن شدر، جبن فيتا، جبن سويسري، دجاج مدخن، لحم بقري مقدد، نقانق 
 دجاج، بصل سوتيه، فطر، بروكولي، طماطم

2.900 
 

 بيض اومليت سادة يقدم مع البطاطا
2.300 

 
 وافل مع كمبوت التوت 

2.900 
 

 بان كيك مع صلصة القيقب 
2.900 

 
 زبادي بالفواكه، سادة أو قليل الدسم 

1.150 
 

 تشكيلة من األجبان 
2.300 

 
 لبنة وطبق جبنة فيتا 

1.500 
 

 شرائح الفواكه الطازجة 
2.000 

 
 فول مدمس 

1.750 
 

 حمص 
1.750 

 
 متبل 

1.750 
 

 سمبوسه بالجبن أو الخضار 
1.750 

 
كورن فليكس، رايس كريسبس، اول بران، : تشكيلة من حبوب القمح

 فروستيس، اوتميل 
2.300 

 

 
 
 
 

 قائمة طلبات الفطور
 
 

 قائمة الفطور
 

 فطور كونتيننتال 
شرائح فواكه طازجة مع اختيارك من الزبادي السادة أو زبادي 

 الفواكه
كرواسان طازج، حلويات دانماركية، خبز صغير، : سلة الخباز

 توست أبيض أو أسمر يقدم مع الزبدة، العسل والمربى
شاي أو قهوة طازجة.عصير برتقال أو جريب فروت   

4.600 
 

 فطور أمريكي 
بيضتين مطهيتين حسب رغبتك، تقدمان مع اختيارك من اللحم 

 البقري المقدد، نقانق الدجاج، ستيك بقري
 بطاطا أو طماطم مشوية ، شرائح الفواكه الطازجة

خبز صغير، توست أبيض أو أسمر، يقدم مع الزبدة، : سلة الخباز
 العسل والمربى

شاي أو قهوة طازجة.عصير برتقال أو جريب فروت   
5.200 

 
 فطور عربي 

)مقليتين أو سادة( بيضتين حسب اختيارك   
 لبنة، جبنة فيتا، زيتون، فول مدمس، حمص، متبل

خبز صغير، توست أبيض أو أسمر، يقدم مع الزبدة ، : سلة الخباز
 العسل أو المربى

شاي أو قهوة طازجة.عصير برتقال أو غريب فروت   
5.200 

 
 فطور ياباني

شوربة ميزو، اومليت ياباني، ارز على البخار، مخلالت يابانية، 
 صلصة الصويا، سلمون مشوي
 عصير برتقال أو غريب فروت

 شاي أو قهوة طازجة
5.750 

 
" طعام صحي من اجلك"فطور صحي   

 اومليت بياض البيض
 يقدم مع جبنة شدر قليلة الدسم وزبادي قليل الدسم

 شرائح الفواكه الطازجة
 حبوب القمح وحليب خالي الدسم
 عصير برتقال أو جريب فروت

5.750 
 

 
 

استهالك اللحوم النيئة أو. * أرجو اعالمنا عند الطلب في حال كان لديكم أية نوع من الحساسية الغذائية قبل إعداد الوجبة الخاص بكم   
لطبيةا غير المطبوخة جيدا،الدجاج، المأكوالت البحرية والمحار أوالبيض قد تزيد من خطر اإلصابة بهذه األمراض وخاصة إذا كان لديك بعض الظروف   

 جميع األسعار المذكورة أعاله هي بالدينار الكويتي 
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